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Hodnocení disertační práce:

Předložená disertační práce se zabývá studiem variability ionosféry a její souvislostí se sluneční
a  geomagnetickou  aktivitou  a  vlnovými  procesy  v  neutrální  atmosféře.  Využívá  přitom originální
ionosférická pozorování prováděná ionosondou v Průhonicích. Tato jsou doplněna o data z dalších,
spolupracujících, observatoří, o geomagnetické indexy a o in-situ měření slunečního větru. Výsledný
rozsáhlý soubor dat je studován za pomoci pokročilých metod datové analýzy.

Práce  byla  vysázena  pomocí  programu  LaTex,  díky  čemuž  dosahuje  vysoké  typografické
kvality. Je rozdělena na devět číslovaných kapitol plus dvě nečíslované kapitoly s úvodem a závěrem
a tři  přílohy.  Vlastní  text  práce,  včetně obsahu a seznamu použité  literatury,  čítá  88 stran.  Dále je
v příloze A k práci připojeno 9 odborných článků v anglickém jazyce, u nichž je Mgr. Mošna hlavním
autorem či spoluautorem. Společně s přílohami B a C, které obsahují dodatečné grafy, tak délka práce
dosahuje  úctyhodných  více  než  200  stran.   První  tři  číslované  kapitoly  práce  jsou  věnovány
teoretickému úvodu do studované problematiky,  tj.  ionosféře,  sluneční  aktivitě   a  jejímu  vlivu  na
ionosféru a scaling analýze. Čtvrtá kapitola popisuje data použitá v předložené práci. Cíle práce jsou
stručně shrnuty v páté kapitole. Následují čtyři kapitoly s výsledky, přičemž každá se zabývá jedním ze
studovaných  podtémat.  Jmenovitě  se  jedná  o:  i)  porovnání  algoritmů  pro  výpočet  elektronových
hustotních profilů z radarových pozorování ionosféry,  ii)  analýzu sporadického zvrstvení ionosféry,
iii) ionosférickou  odezvu  na  poruchy  ve  slunečním  větru,  a  iv)  scaling  analýzu  ionosférických,
slunečních a geomagnetických dat. Získané výsledky jsou pak stručně shrnuty v závěrečné kapitole.

Vzhledem  k  poměrně  velkému  rozsahu  studované  problematiky,  kdy  se  dost  dobře  nelze
zaměřit pouze na část celého systému, ale je nutné chápat ho jako celek ve všech souvislostech, je
napsání stručného teoretického úvodu relativně komplikovanou záležitostí. Autor se s touto výzvou dle
mého mínění  vypořádal  poměrně  dobře:  veškeré  pojmy potřebné pro vlastní  analýzu jsou alespoň
stručně definovány a tématu alespoň v obecné rovině znalý čtenář tak získá dostatečný vhled potřebný
pro pochopení dalších částí.  Mou hlavní výtkou k této části  práce je občasný nedostatek referencí
v textu, kdy je velké množství faktů jen zmíněno bez řádného uvedení zdroje. Zvlášť výrazné je toto
například u rovnic a rychlostních konstant uvedených na str. 7 a 8, ale i na mnoha dalších místech. Přes
tento  –  spíše  formální  –  nedostatek  se  domnívám,  že  autor  nastudoval  velké  množství  odborné



literatury a prokázal hluboké porozumění zkoumané problematice.  Otázka k Obr. 1.11: V textu se
píše, že v čase 04:00 zabrání Es vrstva pozorování výše ležících vrstev; proč tomu nebrání už
v čase 03:45? Proč jsou stále vidět i odrazy na vyšších (virtuálních) výškách?

Výsledková  část  práce  je  vlastně  přehledem  autorových  výsledků  publikovaných
v mezinárodních odborných časopisech. To, že příslušné články prošly recenzním řízením by mělo být
samo o sobě dostatečnou zárukou jejich kvality a originality. Podle Web of Science je Mgr. Mošna ke
dni 25. listopadu 2013 autorem či spoluautorem šesti publikací, na které jsou celkem čtyři citace. Nyní
se zaměřím na podrobnější  rozebrání  jednotlivých nejasností/nepřesností  ve výsledkové části  práce
a s tím související otázky na autora/náměty do diskuze.

V kapitole  6  autor  srovnává  dva  algoritmy často  používané  pro  inverzi  ionogramů,  tj.  pro
výpočet  výškových  profilů  elektronové  koncentrace  z  ionosondových  měření.  Jmenovitě  se  jedná
o algoritmy POLAN a NHCP. Pro účely srovnání byly oba algoritmy aplikovány na reálně změřená
data a rozdíly ve výsledných výškových profilech elektronových koncentrací statisticky analyzovány
v závislosti  na  klíčových parametrech.  Ukazuje  se,  že  mezi  oběma algoritmy existují  systematické
rozdíly. Mou hlavní výtkou k této kapitole je, že by se dle mého názoru měl autor mnohem více zaměřit
na analýzu odlišností mezi použitými algoritmy, tj. v čem a jak se tyto principiálně liší a která část
výpočtu přesně je důvodem odlišných výsledků. Podrobná analýza toho, jak přesně dané algoritmy
fungují a v čem se odlišují, by navíc mohla umožnit jejich srovnání bez nutnosti „přímého aplikování
na měřená data“. Otázka k Obr. 6.1 Pro frekvence od  cca 3 do 8 Mhz dávají oba algoritmy téměř
stejné  výsledky,  na  vyšších  frekvencích  se  pak  opětovně  rozejdou.  Jak  je  toto  možné?  Není
přepočet ionogramu do ionosférického profilu jednoznačný? (až do prvního maxima, když nízké
hustoty  na  malých  výškách  při  takto  velkých  frekvencích  už  způsobují  jen  zanedbatelné
zpoždění)

Kapitola  7  je  věnována  sporadickému  zvrstvení  a  jeho  vazbě  na  neutrální  atmosféru.  Stav
neutrální atmosféry (stratosférické teploty) je vyhodnocován na základě modelu ERA-40 s rozlišením
2.5 x 2.5 stupně a časovým rozlišením 6 hodin. Autor použil  (cross)  waveletovou transformaci pro
analýzu  periodicit  a  fází  a  ukázal,  že  existuje  poměrně  jasná  vazba  mezi  stratosférickými
a ionosférickými  daty.  Detekované  společné  periody  se  pak  vyskytují  zejména  na  periodách
odpovídajících vlastním oscilacím atmosféry. Hlavním závěrem této kapitoly tak je, že planetární vlny
šířící se ze stratosféry do ionosféry ovlivňují významným způsobem vznik a trvání sporadické vrstvy
Es. Otázka k Obr. 7.3: Jak vy vypadal tento obrázek pro delší časové období? Jakým způsobem
závisí významné periody na ročním období/dalších významných parametrech? Jedinou skutečně
„stabilně se vyskytující“ periodou se totiž zdá být přirozená jednodenní perioda, ostatní se mění
a například perioda „16-20 dní“ se ke konci analyzovaného období systematicky zkracuje.

V kapitole 8 se autor zabývá ionosférickou odezvou na poruchy ve slunečním větru. Využívá
přitom in-situ měření slunečního větru družicí ACE a geomagnetické indexy Dst a Kp. Bylo podrobně
analyzováno  několik  (celkem 7  –  viz  tabulka  8.2)  událostí  ve  slunečním větru.  Všechny vybrané
události odpovídají periodám výrazně zvýšené geomagnetické aktivity (negativní Bz složka IMF, nízké
hodnoty Dst, vysoké hodnoty Kp). Potvrzuje se významný vliv těchto událostí na chování ionosféry,
přičemž  většina  analyzovaných  událostí  vyvolala  pokles  maximální  elektronové  koncentrace
v ionosféře.  Ačkoli  oceňuji  autorovu  snahu  o  podrobnou  case-study  analýzu  vybraných  událostí,
postrádám  systematičtější  (statistickou)  analýzu  vztahu  sluneční  vítr  –  ionosféra,  kdy  by  počet
analyzovaných událostí nebyl v jednotkách, ale minimálně v desítkách. Taková studie (například za
použití superposed-epoch analýzy) by přitom byla, domnívám se, s dostupnými daty poměrně snadno
proveditelná. Otázka  k  vysvětlení  poklesu  elektronové  koncentrace:  Navrhované  vysvětlení
předpokládá  přenos  molekul  dusíku z  nižších  částí  ionosféry  do  oblasti  F2.  Mohl  by  autor
podrobněji popsat celkové schéma, jak/proč toto probíhá, tj. jakým způsobem vede negativní Bz
složka IMF až k přenosu dusíku v nízkých vrstvách ionosféry?

Poslední výsledková kapitola, tj. kapitola číslo 9, je věnována scaling analýze ionosférických,



slunečních  a  geomagnetických dat.  Cílem je  studium závislostí  scaling  parametrů  a  korelací  mezi
jednotlivými  studovanými  veličinami.  Zajímavý  je  objevený  přibližně  lineární  vztah  mezi
geografickou/geomagnetickou  šířkou  stanice  a  „hladkostí“  časových  řad  na  periodách  4-22  dnů,
přičemž  stanice  položené  blíže  k  pólu  vykazují  pravidelnější  chování.  Dále  byla  detekována
charakteristická dimenze přibližně 10 stupňů,  pod níž  jsou korelační  koeficienty trendů i  fluktuací
velmi  vysoké,  a  navrženo  možné  vysvětlení  založené  na  vlnách  v  neutrální  atmosféře.  Otázka
k vysvětlení  vyšší  „hladkosti“  řad  na  vyšších  šířkách:  Pokud  chápu  správně,  je  vysvětlení
založené na tom, že analyzované periody 4 – 32 dní jsou příliš dlouhé, než aby byly ovlivněny
variabilitou o krátké periodě v aurorální oblasti, pocházející ze změn ve slunečním větru. To ale
dle mého nevysvětluje, proč je variabilita v rovníkové oblasti vyšší (pouze to, proč není vyšší
v aurorální  oblasti).  Mohl  by  autor  nějak  okomentovat/vysvětlit?  Otázka  k  počítaným
korelačním  koeficientům:  Nikde  není  explicitně  zmíněno,  ale  chápu  správně,  že  se  jedná
o Pearsonův  korelační  koeficient?  Jeho  použití  má  totiž  dobré  opodstatnění  jen  pokud  je
očekávaná závislost  mezi  analyzovanými řadami lineární,  což u zkoumaných řad bude těžko
splněno (zvlášť, když vezmeme v úvahu, že třeba Kp index používá logaritmickou škálu, zatímco
AE a Dst lineární). Proč nepoužít Spearmanův koeficient pořadové (rank) korelace?

Předložená  práce  představuje  soubor  několika  v  podstatě  nezávislých  studií,  u  nichž  byl
Mgr. Mošna buď hlavním autorem nebo  spoluautorem,  přičemž jejich  společným jmenovatelem je
zaměření  na  experimentální  studium  variability  ionosféry  s  využitím  ionosondových  dat.  Dílčí
výsledky každé ze studií byly publikovány v mezinárodních vědeckých časopisech. Navzdory mým
lehkým výhradám k občasné pouze povrchní diskuzi pozorovaných závislostí či použitým metodám
analýzy se domnívám, že autor prokázal schopnost vědecké analýzy velkého množství různých dat a
základní interpretace pozorovaných závislostí. Vzhledem k extrémní komplikovanosti a provázanosti
zkoumaného systému jsou pak získané výsledky vítaným přínosem k porozumění dané problematiky a
představují i  dobrý základ pro případnou autorovu budoucí vědeckou práci.  Předloženou disertační
práci proto doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 26.11.2013

RNDr. František Němec, Ph.D.


